Działania
Samorządu Województwa Podkarpackiego
na rzecz Domów Pomocy Społecznej

W związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS- CoV2
w 2020 roku Województwo realizowało projekt grantowy pn.
„Lepsze jutro” w ramach PO WER 2014 – 2020.
Budżet projektu wynosił 23 999 970,00 zł w tym 5%
na zakupy inwestycyjne tj. 1 999 998,00 zł.
Grupę docelową stanowiło 51 DPS z terenu województwa
podkarpackiego. Projekt zakładał wsparcie poprzez przyznanie
grantów finansowych przeznaczonych na łagodzenie skutków
choroby COVID-19.
Wysokość powierzonego grantu uzależniona była od liczby
miejsc w Domu Pomocy Społecznej oraz faktycznej liczby
mieszkańców.

Formy wsparcia z których mogły skorzystać Grantobiorcy
w ramach projektu „Lepsze jutro”:
I. Koszty zatrudnienia dodatkowej kadry, zespołów pracujących
przy mieszkańcach świadczącej opiekę całodobową, itp.

II. Dodatkowe wynagrodzenie (dodatki/premie/nagrody) dla
pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących
z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS.
III. Zapewnienie miejsc do
mieszkańców placówek.

odbywania

kwarantanny

IV. Przygotowanie i funkcjonowanie miejsc
kwarantanny dla pracowników placówek.

dla

odbywania

Formy wsparcia z których mogły skorzystać Grantobiorcy
w ramach projektu „Lepsze jutro” cd.:
V. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób
potrzebujących.
VI. Przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków lub
zakupów żywnościowych do instytucji, z przeznaczeniem dla
personelu zatrudnionego w placówce.
VII. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji,
personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów.
VIII.Sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19.
IX. Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek.
X. Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

Z całej kwoty alokacji przyznano granty w wysokości 23 430 856,68 zł.
Kwota wykorzystana przez Wnioskodawców - 22 982 893,18 zł.
Z powyższej kwoty najwięcej środków finansowych przeznaczono
na:
➢ II formę wsparcia - Dodatkowe wynagrodzenie
(dodatki/premie/nagrody) 534 562,54 zł

➢ VII formę wsparcia - Środki ochrony indywidualnej dla
pracowników instytucji, personelu medycznego, pensjonariuszy
i ich opiekunów 6 928 805,16 zł
➢ VIII formę wsparcia - Sprzęt i wyposażenie związane z walką
z COVID-19 3 825 351,08 zł
➢ IX formę wsparcia – 2 073 401,29 zł

Dodatkowo w ramach 2 projektów: „Liderzy kooperacji” oraz
„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób chorujących psychicznie….” realizowanych ze środków Unii
Europejskiej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
przekazał dla wszystkich 51 Domów Pomocy Społecznej z
terenu województwa środki ochrony indywidualnej m. in.:
➢ 9 000 opakowań rękawic ochronnych,
➢ 20 000 maseczek jednorazowych,
➢ 1 620 pojemników płynów 5 litrowych do dezynfekcji rąk,
➢ 65 sztuk kombinezonów ochronnych klasy III,
➢ 65 sztuk kombinezonów ochronnych klasy I,
➢ 6 600 sztuk maseczek FFP2,
➢ 3 300 sztuk półmasek filtrujących FFP3,
o łącznej wartości 186 667,20 zł.

W latach 2012 – 2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie realizował w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy projekt pn. Poprawa infrastruktury
domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczowychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu
w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji.
Celem projektu było polepszenie warunków życia mieszkańców
domów pomocy społecznej
i placówek opiekuńczo –
wychowawczych oraz osiągnięcie ponadstandardowego
poziomu świadczonych usług poprzez:
➢ poprawę infrastruktury,
➢ jakość świadczonych usług mieszkańcom,
➢ rozszerzenie wachlarza usług,
➢ wyposażenie DPS/POW w sprzęt niezbędny do ich działania
itp.

W ramach projektu objęto wsparciem 9 Domów Pomocy

Społecznej oraz 1 Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą
z terenu województwa podkarpackiego.
Łączna wartość podpisanych umów to 19 185 426,00 zł z czego
16 307 612,10 zł pochodziło z budżetu SPPW, pozostała kwota
stanowiła wkład własny podmiotów.

Dziękuję za uwagę
Jerzy Jęczmienionka
Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie

